Bestyrelsesmøde i VEST den 11 marts 2020
Hos Maja
Deltagere: Anja Sørensen, Helene Wengel, Jan Stougaard, Inger Skov, Cecilie Damm.
Referent: Maja
Ordstyrer: Maja
Dagsorden:
1. Konstituering af bestyrelsen
Formand Malene Møller
Næstformand Cecilie Damm
Sekretær: Inger Skov
Kasserer; Helene Flyvholm
Medlem Helene Flyvholm
2. Godkendelse af referat fra d 15 januar
Godkendt
3. Godkendelse af referat fra GF.
Godkendt
4. Afholdte arrangementer
•

Agility/TREC træning
o Svært at lave træninger hvor alle kan nå at være med. Prøves fremover med hver tirsdag i marts
måned.

•

Distance intro aften
o Lille fremmøde, men en god aften! 7 personer mødte op. Følges op med endnu en aften. Eller evt en
træning i skoven med dyrlægekontrol.

•

GF
o
o
o
o
o

Beretning skal uddybes lidt mere med mere tekst
Beretning indeholde billeder af frivillige
Opfordring til fællesspisning for at få klubhyggen med
Gør det samme næste år med fællesspisning og på Naturskolen
I løbet af året lægge billeder op på facebook af præstationer og frivillige til de forskellige
arrangementer. Især medlemmer der bor langt væk

5. Kommende arrangementer
•

Feldborg
Det lyder til at OC-teamet har fuld kontrol på stævnet
Vejrudsigten lyder ikke lovende. Regn og derefter frost.

•

•

Byridning
Rom Rideklub har meldt fra til 1 maj. Vi fortsætter med træningerne som planlagt og åbner nye
deltagere. Derefter lukker vi igen.
Gamle medlemmer skal helst deltage i en enkelt træning for at ryste hestene sammen og træne en ny
front-hest.
TREC-stævne
Problematik med Corona-virus. D 19 april skal afholdes på Husby Efterskole.
Flere stævner er aflyst pga virus! Afventer situationen.

6. Klubtøj
Prøvetøjet er sendt retur til Freka for at få brodering på. Vi beholder prøvetøjet i klubben
7. Punkter fra GF
•

•

•

•

•

Kørsel til kurser
o Kurser til gavn for klubben og klubbens medlemmer skal godtgøres. Derunder også kørsel.
o Kørsel er 3,- pr km. Hvis det er muligt skal der arrangeres fælleskørsel
o Alle kurser skal godkendes af bestyrelsen
o Gældende fra d 11 marts 2020
o
Kost til hjælpere til arrangementer
o Hjælpere til de forskellige heldags-arrangementer skal tilbydes kost på dagen
o Hjælpere der har allergi eller lign, skal godtgøres med kost-prisen på dagen.
o
Stævne regnskab. Egen konto eller klub konto?
o Vigtigt at vi får regnskab fra de forskellige stævner
o Robert vil lave et oplæg med hvordan vi gør det bedst for klubben skyld og for stævnearrangørerne!
o Maja tager en snak med Robert på lørdag til Feldborg Ridtet
o Evt kontakte Lemvig kommune ang rådgivning
o Evt kontakt DRF ang rådgivning
o
Championat og aktivitet liste. Og Distancecup
o Aktivitetslisten er erstattet med hjælperkort
o Rikke Hauge står for Championatslisten. Rikke har rettet til med de discipliner der mangler. Rikke
sender et endeligt oplæg til bestyrelsen til godkendelse.
o Vi mangler at høre fra Cup-udvalget. Der findes flere forskellige cup indenfor disciplinen. Vi afventer
o
Indmeldelse/udmeldelse
o Vi udmelder i forhold til hvad der står i vedtægterne
o Vi skal stramme op i forhold til betaling og restance
o Vi er en klub med 150 medlemmer, og bliver nød til at have nogle klare retningslinjer
o Tilkøbt nyt modul hvor betaling burde være en mulighed. Det vil blive rigtig godt for alle..
o Hvis vi vil have ændret retningslinjerne, skal der en vedtægtsændring til som skal fremlægges på GF
2021!

8. Juniorudvalg
Lecia har lavet et oplæg til Inger. Foredrag om fysioterapeut, dressurundervisning, bid og tænder.
Evt undervisning om horsemanship
Bestyrelsen vil gerne imødekomme juniorudvalgets ønsker
9. EVT
Corona:

Vi anbefaler at man følger de officielle sikkerheds-anvisninger
Vi følger situationen nøje! Udvikler det sig må vi tage en beslutning derfra.
Vi er villige til at aflyse klub-arrangementer indtil det er under kontrol – HVIS situationen udvikler sig
mere

Folde i Skoven: Der er bestilt opdatering af foldene. Sandehus bliver revet ned. Skoven spørger om de reelt bliver
brugt. Vi svarer at hvis de bliver opdateret, vil det blive brugt.
Spring i skoven: Inger tager over. Skoven vil gerne levere materialer, hvis vi står for resten. Komme med et konkret
oplæg om spring, placering osv…
Nat i Naturen: d 2 maj. Vi bliver kontaktet af Naturstyrelsen på et tidspunkt’
TREC-udvalget køber et målehjul
Inventarliste: Inger opretter et xcell-ark
Stævnekasse: Helene W har lavet en liste over ting, der skal i kassen. Sekretariatkasse og banekasse. Helene lægger
det op i bestyrelses-gruppen

10. Ny dato
Onsdag d 8 april kl 19 hos Anja Sørensen

